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carro/computador

SJM2202H
Carregue seus dispositivos USB

no carro ou pelo computador
Carregue seu MP3 player, câmera, PDA ou outro dispositivo USB praticamente onde 
você quiser. Inclui um adaptador DC para carga no carro e um cabo de extensão USB 
retrátil com adaptadores USB de 4 pinos e 5 pinos para carga via computador.

Uso móvel com conforto
• O cabo retrátil de 0,8 m elimina complicações

Carregue diversos dispositivos USB
• Adaptadores USB de 4 e 5 pinos para carregar diferentes dispositivos

Confirme a operação com um simples olhar
• LED indicador de energia para confirmação com um simples olhar
 



 Cabo retrátil
Este cabo retrátil de 0,8 metro pode ser puxado de 
ambas as extremidades, para poupar espaço e 
eliminar complicações.

Adaptadores USB
Conecte corretamente os dispositivos USB ao 
carregador usando o cabo de carga. Inclui dois 
diferentes adaptadores USB para acomodar as várias 
configurações de pinos.

LED indicador de energia
Este LED indicador confirma com um simples olhar 
se a unidade está sendo carregada.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02402 5
• Quantidade: 1
• Comprimento: 23 cm
• Largura: 16,5 cm
• Altura: 3 cm
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso da embalagem: 0,02 kg
• Peso líquido: 0,08 kg

Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02402 2
• Quantidade: 6
• Comprimento: 240 mm
• Largura: 155 mm

• Altura: 175 mm
• Peso bruto: 0,76 kg
• Peso da embalagem: 0,1 kg
• Peso líquido: 0,66 kg

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02402 9
• Quantidade: 36
• Comprimento: 490 mm
• Largura: 470 mm
• Altura: 195 mm
• Peso bruto: 5,28 kg
• Peso da embalagem: 0,8 kg
• Peso líquido: 4,48 kg
•
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